
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la desemnarea reprezentantului 
Consiliului municipal Bălţi în instanţele 
de judecată

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-ХVI
din 28.12.2006,  art.  81 din Codul  de procedură civilă  nr.  225-XV din 30.05.2003, având în
vedere necesitatea reprezentării  Consiliului municipal Bălţi în instanţele de judecată, în litigiile
privind legalitatea  deciziilor  adoptate  şi  în  cele  care  rezultă  din  raporturile  cu  alte  autorităţi
publice, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălţi în instanţele de
judecată dna Ana Gîlcă, specialist principal al Direc iei juridice a primăriei municipiuluiț
Bălţi.

2. Se aprobă procura ce atestă împuternicirile de reprezentare a Consiliului municipal Bălţi în
instanţele de judecată acordate dnei Ana Gîlcă, conform anexei.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  сomisiei consultative de
specialitate pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc



Anexa 
la decizia Consiliului municipal Bălţi 

nr. ______ din ________2020

P R O C U R Ă
Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal

Bălţi în  instanţele  judecătoreşti,  acordată  specialistului  principal  al  Direcţiei
juridice a primăriei municipiului Bălţi dnei  Ana Gîlcă cu drept de a exercita în
numele Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81
din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna
cererea şi de a o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea
litigiului, de a majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta
un titlu executoriu spre urmărire.

Prezenta procură este valabilă timp de 1 (un) an din momentul emiterii.

Reprezentant   _____________  Ana Gîlcă

Adeverită:

Reprezentat
Consiliul municipal Bălţi 
în persoana preşedintelui 
şedinţei ___ extraordinară a 
Consiluilui municipal Bălţi 
din „____”_____________2020 _____________  
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